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ATA DA 9ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2017 1 
 2 
Data:  22 de novembro de 2017 3 
Horário: 9h às 12h 4 
Local:  Sede do CRA-RJ, Rio de Janeiro/RJ 5 
 6 
PRESIDÊNCIA: Adm. Wagner Siqueira 7 
SECRETARIA:  Adm. Ruy Pedro Baratz Ribeiro 8 
 9 
A – Conselheiros presentes 10 
1. Adm. Wagner Siqueira – RJ, Presidente 11 
2. Adm. Carlos Henrique Mendes da Rocha – PI, Vice-Presidente 12 
3. Adm. Ruy Pedro Baratz Ribeiro – RS, Diretor da CAF 13 
4. Adm. Marcos Kalebbe Saraiva Maia Costa – PB, Diretor da CFR 14 
5. Adm. Mauro Kreuz – SP, Diretor da CFP 15 
6. Adm. Sônia Ferreira Ferraz – MG, Diretora da CEPE 16 
7. Adm. André Luís Saoncela da Costa – RO, Diretor da CRIE 17 
8. Adm. Norma Sueli Costa de Andrade – MT – Vice-Diretora da CGP 18 
9. Adm. Joel Cavalcanti Costa – PE – Coordenador da Comissão Permanente de Tomada de 19 

Contas – CPTC 20 
 21 
B – Conselheiros ausentes 22 
1. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO, Diretor da CDI 23 
2. Adm. Antônio José Leite de Albuquerque – RR, Diretor da CGP 24 

 25 
ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 26 

 27 
1. ABERTURA 28 

O Presidente Wagner Siqueira cumprimentou os Diretores Executivos e demais 29 
presentes, dando-lhes boas-vindas. Com a palavra, o Presidente do CRA-RJ, Adm. Jorge 30 
Humberto Moreira Sampaio, manifestou sua satisfação em receber os membros da Diretoria 31 
Executiva na Sede do CRA-RJ, dando boas vindas aos presentes. 32 

Com a palavra, o Presidente Wagner comunicou a ausência dos Cons. Antônio José 33 
de Albuquerque e Rogério Ramos e a presença dos Cons. Norma Sueli Andrade e Joel 34 
Cavalcanti Costa.  35 

Na oportunidade, o Presidente Wagner Siqueira comentou sobre a necessidade de se 36 
repensar sobre o desconto que os Regionais concedem sobre o pagamento da anuidade, 37 
tendo em vista a realidade financeira do País, as dificuldades financeiras dos CRAs e a perda 38 
de receita. Sobre o tema, o Cons. Marcos Kalleb comentou que argumentou no Plenário do 39 
CRA-PB sobre a questão e a perda de receita em um Regional que tem dificuldades 40 
financeiras e baixa arrecadação, citando que há bastante isenção de anuidade por 41 
hipossuficiência, além da inadimplência. Citou que esse quadro no final resulta em pedido de 42 
empréstimos ao CFA. Embora tenha insistido bastante nessa questão, o Cons. Marcos 43 
Kalebbe informou que não obteve sucesso, tendo sido aprovada a concessão de desconto, 44 
nas faixas de 5%, 15% e 25%. Em referência, o Presidente Wagner Siqueira afirmou que o 45 
CFA não tem recursos para conceder empréstimos e atender as necessidades financeiras 46 
dos Regionais e ressaltou que é preciso debater essa questão com os Presidentes dos CRAs. 47 

Com a palavra, o Cons. Mauro Kreuz manifestou sua preocupação quanto à 48 
insubordinação de alguns Regionais e destacou que o CFA deve tomar providências a 49 
respeito, o que teve a anuência da Diretoria Executiva do CFA. Sobre o assunto, o Presidente 50 
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Wagner afirmou que serão tomadas as providências para expor essas questões aos 51 
Presidentes dos CRAs. Citou que procedimentos que vem sendo adotados em alguns 52 
Regionais, atendendo a necessidade de moralizar o Sistema CFA/CRAs e encerrar velhas 53 
práticas, uma vez que não há como querer moralizar lá fora se não houver mudanças dentro 54 
do próprio Sistema CFA/CRAs. Foi mencionado que o CFA deveria assumir a gestão dos 55 
Regionais aos quais concede empréstimos, tal como os bancos procedem quando concedem 56 
empréstimos a empresas. 57 

Questionado sobre o posicionamento da Diretoria Executiva frente às solicitações de 58 
empréstimos feitas por Regionais, a DIREX se manifestou contrária, por unanimidade, à 59 
concessão de empréstimos. Foi solicitado ao Cons. Mauro Kreuz que auxilie a CAF na 60 
elaboração do ofício resposta aos Regionais solicitantes. 61 

 62 
2. Apreciação das Atas da 8ª reunião Diretoria Executiva, realizada no dia 24 de outubro 63 

desse ano, em Gramado/RS. 64 
Em votação, a DIREX aprovou, por unanimidade, a ata em apreço. 65 
 66 

3.  CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 67 
 Não houve destaque. 68 

 69 
4. COMUNICAÇÕES / DELIBERAÇÕES 70 
4.1. Campanha contra a obrigatoriedade do boleto registrado – “Campanha do 71 

Raposão” (Presidente) 72 
O Presidente Wagner Siqueira comentou que não se pode deixar a campanha morrer. 73 

Foi proposto apresentar a questão para o “Conselhão” e sugerido que o CFA entre com ação 74 
civil pública no MPF para provocar a questão. 75 

Após discussão, a DIREX aprovou a propositura de apresentar representação no MPF 76 
e reiteração da comunicação feita ao Banco Central.  77 

 78 
4.2. Ação Civil Pública movida pelo Conselho Federal da OAB contra o ato de 79 

reconhecimento do curso de Gestão de Serviço Jurídico e Notarias oferecido pela 80 
UNINTER S.A. (Presidente) 81 

O Presidente Wagner Siqueira apresentou a questão e com a palavra, o Adv. Marcelo 82 
Dionísio relatou que a OAB entrou com ação pública contra o MEC em razão do 83 
reconhecimento do curso de Gestão de Serviço Jurídico e Notarias. Acrescentou que o CFA 84 
ingressou na ação como interessado, sendo um pedido de assistência em favor da União, e o 85 
curso embora tenha referência a serviços jurídicos não se trata do campo do Direito. 86 
Acrescentou que o Juiz já negou a liminar à OAB e nos próximos dias deverá ser aberto prazo 87 
para que os interessados se manifestem. Sobre o assunto, o Presidente Wagner Siqueira 88 
comentou que o Cons. Joel Cavalcanti está em tratativas para agendar uma audiência com o 89 
Ministro da Educação. 90 

O Cons. Mauro Kreuz comentou que foram feitos expedientes à SERES e à SESU 91 
comunicando o posicionamento do CFA. Foi definido que o CFA deverá elaborar uma 92 
Resolução Normativa para inserir o curso dentre os registrados. O Cons. Mauro Kreuz 93 
comentou, ainda, sobre uma nota pública da OAB que o deixou contrariado, sobre a 94 
assinatura de um documento que defendia o interesse da OAB, como a renovação e 95 
aprovação de cursos junto ao MEC, embora tenha sido em outro contexto, agora estão 96 
usando em seu próprio interesse. Em referência, o Presidente Wagner Siqueira comentou que 97 
é possível reiterar os ofícios, outra alternativa é soltar uma nota pública em resposta à 98 
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publicada pela OAB, justificando a assinatura do tal documento em defesa da melhoria da 99 
qualidade do ensino. O Presidente propôs que a CFP em conjunto com a Assessoria Jurídica 100 
do CFA elaborem o texto. 101 

 102 
4.3. Hot Site no CFA. (Presidente) 103 

O Superintendente Douglas Evangelista comentou sobre a questão de condensar 104 
todos os hot sites em um único site.  105 

Em decisão, foi determinado que todos os hot sites sejam direcionados para o site do 106 
CFA. 107 

 108 
4.4. Apreciação do Balancete do CFA referente ao mês de Setembro/2017 (CAF) 109 

Foi informado que o balancete em referência será apresentado na próxima reunião da 110 
DIREX, em dezembro. 111 

 112 
4.5. Aperfeiçoamento profissional (CAF) 113 
 CIN – José Carlos 114 

O Cons. Ruy Baratz apresentou o requerimento do Coordenador da CIN, José Carlos 115 
Ferreira, e relatou que, obedecendo ao que está previsto no Acordo Coletivo de Trabalho do 116 
CFA, a CRH e a CAF foram favoráveis à concessão da bolsa de 50%, no total de R$ 139,50. 117 

Posto em votação, a DIREX aprovou, por unanimidade, a concessão da bolsa de 50%. 118 
 119 

5. OUTROS ASSUNTOS  120 
 Na oportunidade, o Cons. Carlos Henrique sugeriu que haja um momento para 121 

discussão de assuntos políticos na programação da Convenção do Sistema CFA/CRAs 122 
e propôs a realização de um debate com um cientista político e um jornalista político. O 123 
Presidente Wagner Siqueira poderá fazer a moderação. 124 

 125 
 O Cons. Joel Cavalcanti sugeriu que seja apresentado ao Plenário o levantamento 126 

sobre a RBA, dos benefícios que geraram as mudanças implantadas com o fim da 127 
distribuição da revista física.  128 

 129 
 O Cons. Ruy Baratz comentou sobre a Resolução Normativa que regulamenta o 130 

repasse das cotas partes e o envio dos balancetes e apresentou proposta para 131 
alteração unificando para alterar o repasse para o 15º dia. Entretanto, após discutir o 132 
tema, o item foi retirado de pauta, tendo sido ressaltada a necessidade de aguardar a 133 
implantação do SIFA para só depois retornar a discussão. 134 

 135 
 Na ocasião, o Presidente Wagner Siqueira comentou sobre a realização de grandes 136 

eventos do CFA, para 2.000 ou 3.000 pessoas, com deslocamento de todos, inclusive 137 
de funcionários, citando que há um grande investimento e levantou a questão dos 138 
recursos a serem empenhados. Assim sendo, propôs que a realização do ENBRA fosse 139 
como um evento de menor porte, para 500 a 800 pessoas, com definição da despesa 140 
para um patamar específico. Ainda em referência, foi apresenta da proposta para que 141 
os eventos do CFA sejam realizados pelo próprio CFA. Entretanto, foram levantadas as 142 
dificuldades existentes, tendo sido proposto fazer um convênio com o Regional que 143 
sediar o evento, que ficaria com a gestão, sendo que em caso de lucro, este fica para o 144 
Regional, citando a questão do grande custo de deslocamento de profissionais e a 145 
dificuldade de estrutura da CRIE/CFA. Na ocasião, foi feita a leitura da proposta. Com a 146 
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palavra, o Cons. Mauro Kreuz propôs que se retire a programação científica do ENBRA, 147 
o que teve a anuência da DIREX. Quanto à Resolução Normativa, permanecerá em 148 
vigência a anterior, nos moldes anteriormente praticados, com realização do Regional 149 
escolhido para sediar o evento, entretanto, será feito convênio com os Regionais para a 150 
realização dos eventos (50% para cada parte). 151 

 152 
 O Presidente Wagner Siqueira apresentou a questão do descumprimento das 153 

determinações do CFA por Regionais. Citou que três Regionais (São Paulo, Bahia e 154 
Piauí) são contrários à norma e desobedecem as Resoluções Normativas de registro, 155 
aprovadas recentemente pelo Plenário do CFA. Embora, não tenha ainda abordado o 156 
tema, mas percebe a necessidade de tomada de providências por parte do CFA sobre o 157 
fato, como já foi amplamente solicitado pelo Plenário do CFA, embora tenha aguardado 158 
que as coisas fossem se resolver. Com a palavra, o Adm. Inácio Borges propôs 159 
conversar com o Adm. Ibrahim Uhebe sobre a questão. Foi lembrado que pelas normas 160 
vigentes do PRODER o CRA-BA, por exemplo, em razão de insubordinação, não 161 
poderá ser incluído. Na ocasião, ainda foi mencionado que no sorteio do curso de 162 
capacitação para MPEs os Regionais da Bahia e de São Paulo foram sorteados, 163 
entretanto, foi citado que ambos estão em posição de insubordinação ao CFA, porém o 164 
posicionamento ocorreu após a realização do sorteio, tendo sido definido que seja dado 165 
andamento ao projeto. Porém, foi esclarecido que, segundo à legislação vigente do 166 
Sistema CFA/CRAs, novos projetos não poderão incluir esses Regionais, tendo em vista 167 
a insubordinação. 168 

 169 
 Sobre o CBO, o Cons. Marcos Kallebe comentou que foi identificada a necessidade de 170 

correções no material. Pelo contrato, a empresa deveria ter feito a entrega do material 171 
revisado, pronto para a impressão, mas foram encontrados muitos erros no texto, além 172 
de plágio na sua elaboração. Foi informado que o material foi retirado do site e está em 173 
análise. Citou que foi entregue os catálogos de RH e Logística. Falta o material de 174 
Finanças e Orçamento, e Organização de Sistemas e Métodos. Sobre o assunto, o 175 
Cons. Mauro Kreuz comentou que é preciso fazer uma perícia minuciosa de todo o 176 
processo e no material produzido por essa empresa, para verificar se todo o material 177 
elaborado não está viciado, o que será feito pela Comissão Especial de Estudos sobre a 178 
Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, com inclusão do Cons. Mauro Kreuz. 179 

 180 
6. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 181 
 10ª Reunião da DIREX, 6 e 7 de dezembro de 2017,na Sede do CFA, em Brasília. 182 

 183 
7. ENCERRAMENTO 184 

Ao final, o Presidente Wagner Siqueira agradeceu a presença dos membros da 185 
Diretoria Executiva, dando por encerrada a reunião. 186 

 
 
 
 

Adm. Ruy Pedro Baratz Ribeiro Adm. Wagner Siqueira 

Diretor Administrativo e Financeiro Presidente do CFA 
CRA-RS nº 2117 CRA-RJ nº 01-02903-7 
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